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VARGA DÁNIEL 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 10 1. és 2019. 10 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 

 Havi monitoring értekezleten való részvétel 

 Kiviteli és behozatali engedélyek intézése, felmerült eseti ügyek kezelése 

 Behajtási engedélyek kérése (QPA, MMMK koncertest, Gólyabál) 

 Dolgozói kártyák kikérése (Homár - 3 alkalom, Rendezvények - 2 alkalom) 

 KHB üléseken való rendszeres részvétel (4 alkalom) 

 Rendszeres, heti szintű egyeztetés a KI-val, valamint az Üzemeltetéssel az aktuális ügyekről 

 Nagyrendezvények bejelentése, lezáratások egyeztetése: 

 10.06-12.08. Vörös Kakas Fogadók 

 10.10. VII. Programozói Konferencia 

 10.15. Gólyakocsma 

 10.16. MMMK Koncert Est 

 10.21-22. Simonyi Szakmai Napok 

 10.31. LevelUp - Halloween Circus 

 11.05. Gólyakocsma 

 11.09. XVI. Simonyi Születésnap 

 11.11. Dezső Buli 

 Schönherz QPA 

 Bosch-nap és Szakmai napról kisebb egyeztetések, behajtási engedélyek intézése az 

Üzemeltetésnél 

 QPA alatt felmerült eseti problémák kezelése (bőrkanapék és mosdó rongálás, lomok 

elpakoltatása, Vidéki nap esőterv egyeztetés) 

 Mátrix panelek visszapakolási engedélyének intézése 

 VIKÖ bíráláson részvétel, valamint azt megelőző egyéni bírálás 

 Az F15ös "VIP" helyiség felszabadításáról egyeztetés a hetifőnöki gárdával 

 Küldöttgyűléssel foglalkozó projektalkalmon való részvétel az NTG szervezésében 

 Klubszobák gondnoki ellenőrzéséről szóló további egyeztetések a körökkel és a gondnokokkal 

(körök tájékoztatásáról és a klubszobák állapotáról) 

 Víznyomás gondokkal való foglalkozás 

 gondnokokkal és Üzemeltetővel egyeztetés a helyzetről (monitoring értekezleten is) 

 egyeztetés a KI-val a javításáról 

 tájékoztató kiküldése a vízhiányról, valamint mentori visszajelzések keresése 
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 H5KFU-sok újabb tetőkimenetelének engedélyeztetése antennaszereléshez 

 Kint lévú dolgozói kártyák felülvizsgálása Üzemeltetővel és KI-val (sok nem használt van kinn, 

mely a tűzlétszámból vonódik rendezvények alatt) 

 Körvezetői Tréningen "előadóként" való részvétel az Üzemeltetést érintő körös feladatokkal 

kapcsolatban (2 alkalom) 

 Gólyabál költségvetés olvasása és véleményezése 

 KI körös eszközleltárazás segítése (érintett körök felkeresése, kapcsolattartás) 

 Egyetem felöl érkezett CocaCola promócióról egyeztetés a KI-val 

 Egyeztetés a 1619es ablaküveg cseréjéről 

 1901es helyiség (H5KFU) FI relésítésének megrendelése 

PROJEKTEK: 

 
 

 Lomtalanítás szervezése: 

 Megrendelés KI-tól és Üzemeltetőtől, valamint egyeztetés a kivitelezésről 

 Helyszín előkészítése és kijelölése 

 Tájékoztatás a körvezetők, reszortvezetők, valamint a kollégisták felé 

 Selejtezési rendszer kidolgozása és érintett körök tájékoztatása 

 Egyeztetés az RVT-vel a Házbejárásról 

 Schönherz Ref-gárdával és szintfelelősökkel közös Házbejárás és lomtalanítás (beugrók, 

konyhák, tanulók, szinti klubszobák) 

VÁLLALÁSOK A KÖVETKEZŐ HÓNAPRA: 

 
 

 Segítség a Házat érintő műszaki bejáráson 

 FNT projekt 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


